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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
  األنبياء والمرسلين.والصالة والسالم على أشرف  ،الحمد هلل رب العالمين

  .يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك
  :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 
 كتاب الزكاة 

 - جبل بن لمعاذ -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال :قال -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن
 وأن، هللا إال إله ال أن يشهدوا أن إلى فادعهم جئتهم فإذا ،كتاب أهل قوما   ستأتي إنك)) :اليمن إلى بعثه حين

 ،وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن ،هللا رسول محمدا  
 هم فإن، فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإن

 .((حجاب هللا وبين بينها ليس نهفإ ،المظلوم دعوة واتق ،أموالهم وكرائم فإياك بذلك لك أطاعوا
يقول  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
 كتاب الزكاة

ال ،ن هنا في كتاب الطهارة، أظوالكتاب سبق التعريف بها مرارا   وين؟ إيه سبق  نعم كتاب الطهارة شرح هنا وا 
  .التعريف به وال مانع من التذكير بشيء من ذلك

 ،تكتب بنو فالن اجتمعوا :وأصل المادة يدل على الجمع، ومنه ا ،وكتب وكتابة   فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابا  
به المراد بالمصدر اسم المفعول مثل الحمل يراد  ،والمراد به هنا المكتوب ،كتيبة :وجماعة الخيل يقال لها

نها من : إفالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة، والكتاب والكتابة يقول أهل العلم ،المحمول
باجتماع الحروف والكلمات، وال يحدث  فالكتاب إنما يحدث تدريجيا   مصادر السيالة التي تحدث شيء فشيئا ،ال

  .ال ،دفعة واحدة كالقيام مثال  
وزكاة األموال  ،للصيام ولذا جاء في زكاة الفطر أنها طهرةيراد بها النماء والتطهير، والزكاة تطلق في اللغة و 
ُرُهْم{ ؟نعم ء؟ألي شي ؟ليش [( سورة التوبة301)] }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقة { فالزكاة في  [( سورة التوبة301)] }ُتَطهِ 

تطهره من  ،المال من األوصاف الذميمة وتطهر صاحب ه،ينموت صل الطهارة فهي تطهر المال وتزكيهاأل
والمالحظ  ((ما نقص مال من صدقة)) :وثبت في الحديث ، كما أنها تنظف المال وتنميه،صفتي البخل والشح

ألنه قد يقول قائل: كيف تنمي  ؛ويزيدون عليها من أنواع الصدقات أموالهم تزيد ،أن الذين يخرجون الزكوات



صار الباقي تسع مائة وخمسة  ،أخرجنا منه خمسة وعشرين ريال زكاة ألف ريال ؟المال واألمر محسوس
انظر إلى العاقبة، كم من شخص  ،ال أخي ما نقص :نقول ؟!تنمي المال؟ نقص المال :كيف تقول ،وسبعين

وكم من  ، والواقع يشهد بذلك،وتزيد ، وأمواله تنموأضعاف مضاعفة عن الزكاة ،بثلث ماله ،تصدق بشطر ماله
ولم يستفد من ماله ال في دينه وال في  ،وضاع ماله ،واضمحل ماله ،وبخل بها ،بالزكاة المفروضةشخص شح 

  .دنياه، بل بعضهم صار ماله وبال عليه
))بني اإلسالم على قال:  -مارضي هللا عنه-لحديث عبد هللا بن عمر  ؛الزكاة ركن من أركان اإلسالم باإلجماع

يتاء الزكاة، ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان شهادة أ خمس: قامة الصالة، وا   والحج، وصوم رمضان(( رسول هللا، وا 
 ،ومن اعترف بوجوبها ومنعها أخذت منه قهرا   ،من جحد وجوبها كفر إجماعا   ،فهي ركن من أركان اإلسالم

 ،ن منعوا الزكاةباالتفاق مع الصحابة قاتلوا الذي -وأرضاه رضي هللا عنه-والصديق  ،تأخذ منه قهرا   ،وقوتل عليها
؛ ألن وأما من جحد وجوبها فهو كافر بال نزاع ،نها عظيم، فشأوأقسم باهلل ليقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة

ماله مع اعترافه بوجوبها فقد أتى موبقة من  اإلسالم، ومن منعها فلم يزكدين وجوبها معلوم بالضرورة من 
والقول بكفره قول معروف عند أهل  ،ر على أنه ال يكفر بذلكوالجمهو  ،وعظيمة من عظائم األمور ،الموبقات

وهو رواية عن اإلمام  ،والقول بكفر تارك أحد األركان العملية قول معروف ،لكن الجمهور على خالفه ،العلم
لكن  ،هذا القول قول معروف عند أهل العلم :بن تيمية في كتاب اإليمان، أقولاأحمد ذكرها شيخ اإلسالم 

ن الكتاب والسنة مواألدلة عليها متضافرة  ،على أنه ال يكفر إال بجحد وجوبها، فالزكاة شأنها عظيمالجمهور 
جماع األمة  وهي قرينة الصالة بنصوص كثيرة.  ،وا 
 في الحديث األول:  -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 .جبل بن لمعاذ -وسلمصلى هللا عليه - هللا رسول قال: قال -مارضي هللا عنه- عباس بن هللا عبد عن
أخباره ومناقبه  ،-عليه الصالة والسالم- ابن عم النبي ،ةلوأحد العباد ،وترجمان القرآن ،حبر األمةابن عباس 

عليه الصالة - عرفهم بالحالل والحرام، قال له النبي، ومن أعلمهم وأ ومعاذ بن جبل من جل الصحابة ،شهيرة
ف بين وذلك سنة تسع أو عشر أو ثمان على خال ،إلى دين اإلسالم اعيا  ود معلما   اليمن إلى بعثه حين -والسالم

عليه الصالة -ويعلمهم األحكام إلى أن قدم بعد وفاة النبي  ،الناس إلى الدين أهل العلم، ومكث فيها يدعو
 أهل وما  ق ستأتي إنك)) :قال حينما بعثه إلى اليمن ليستعد لمن أمامه -عليه الصالة والسالم- النبي ،-والسالم

لقي فالذي ي ،وال شك أنه بمثل هذا يستعد لمن أمامه، فكل إنسان يهتم لمن أمامه بقدر مستواه العلمي ((كتاب
شك أن يهتم أكثر  والذي يدرس المنتهين ال ،عند عوام ال يتهم وال يحتاط لنفسه مثل من يدرس طالب علم كلمة

عليه الصالة - امك هو الذي يحدد اهتمامك، النبيفالذي أم ،هذا شيء معروف ،نعم ،ممن يدرس المبتدئين
فاالحتياط في مخاطبة من مثل  ،لكي يحتط لنفسه ((أهل كتاب ا  نك ستأتي قومإ)) :قال له هذا الكالم -والسالم

 عندهم.األوثان الذين ال علم  من االحتياط ممن ليس كذلك من عبدةهؤالء الذين عندهم شيء من العلم أشد 
وجهة نجران وما  ،واليمن فيه يهود ،واألصل أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى  ((أهل كتاب ا  إنك ستأتي قوم))

واليهود أيضا  ،الجزيرة على كل حال أهل الكتاب موجودين في جنوب ،واالها فيها نصارى في ذلك الوقت
 وخيبر وغيرها.  موجودين في المدينة



يرسم منهج  -عليه الصالة والسالم- النبي ،جئتهم فإذا ،من قوم وأهل إعرابها بدل ((إنك ستأتي قوم أهل كتاب))
يجعل األهم هو في العناية بالدرجة  ،االهتمام باألهم ،وهذا المنهج يتمثل في االهتمام باألهم فما دونه ،للدعاة

م إنما يكون الادعوهم إلى اإلسالم واإلس ،فإذا جئتهم فادعهم إلى اإلسالم ،ثم الذي يليه ،األولى، ثم الذي يليه
أهل الكتاب الذين نزل القرآن وهم  ،هللا رسول محمدا   وأن، هللا إال إله ال أن يشهدوا أن إلى فادعهم بالشاهدة،

في  ، وفي غيرها من أقطار األرض،هم في المدينة النبوية وكمن ،موجودون في األرض كمن بعث إليهم معاذ
نزيل في القرآن مع أن عندهم شيء من الشرك، وتختلف ذلك الوقت هم أهل كتاب، وسموا أهل كتاب في الت

تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين  ولهم أحكما   ،معاملتهم عن معاملة المشركين
وطعامهم حل لنا بخالف طوائف الكفر غير أهل الكتاب، وفيهم  ،وتنكح نسائهم ،ولذا تحل ذبائحهم وغيرهم،

 ،بن هللااعزير  :واليهود يقولون  ،المسيح ابن هللا :النصارى يقولون  ،هللا ثالث ثالثة يقولون: إن ،شرك يشركون 
ومن شك في  ،هم كفار إجماعا   ،على كل حال هم فيهم شرك، ولذا يقرر جمع من أهل العلم أنهم ليسوا مشركين

أو يقال: فيهم  ؟شرك فيهمنهم مشركون لوجود ال: إلكن هل يقال ،، هم كفار ال إشكال في هذاكفرهم كفر إجماعا  
وفرق بين أن تقول: مشرك وفيه  ،-رحمه هللا تعالى-بن رجب اكما قرر ذلك الحافظ  ،فيهم شرك :يقال ؟شرك

ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه ال يحتاج  ،فرق بين هذا وهذا ،وجاهلي وفيه جاهلية ،شرك، ومنافق وفيه نفاق
{: -جل وعال-قوله  في نساء أهل الكتاب إلى مخصص يخرجهن من ( 223)] }َواَل َتنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ

هم من ضمن  :والذين يقولون  ،ال نحتاج إلى مخصص ،بمشركات إنما فيهن شرك : هن ليسيقول [سورة البقرة
َناُت ِمَن }َواْلُمْحَص  :اآلية خصصت بقوله :يقول ،طوائف المشركين مثل غيرهم شركهم ال يقل عن شرك غيرهم

 ،كفرهم أكبر ليس بقابل للغفران ،المقصود أن هذه المسألة هم كفار إجماعا   [( سورة المائدة5)] الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب{
مسألة معروفة عند أهل العلم، والفوائد المترتبة على هذا، ال  ؟فيهم شرك :أو يقال ،لكنهم هل يطلق عليهم الشرك
}َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ال هم كفار على كل حال  ،كفر غيرهميعني أن كفرهم أقل من 

إنهم مشركون يعاملون معاملة المشركين  :المقصود أنهم كفار، لكن إذا قلنا ،كفروا [( سورة البينة3)] َواْلُمْشِرِكيَن{
ذا قلنا ،في سائر األحكام ، وقد جاء استثناؤهم في بعض في بعض المسائلنهم كفار وفيهم شرك يستثنون : إوا 

  نصوص الكتاب والسنة.
أمرت أن ))هذا الذي يدخل به في اإلسالم  ((رسول هللا ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان فادعهم إلى أن يشهدوا أ))

أن يفرد هللا بالعبادة و  ،بد أن يوحد هللا ال ،بهذا الكلمة يدخل اإلسالمف ((ال إله إال هللا :أقاتل الناس حتى يقولوا
نهم يعترفون بأنه ال إله : إوهذا قد يقول القائل منهم ((رسول هللا وأن محمدا   ،ال إله إال هللان إلى أن يشهدوا أ))

ن صرفوا لخلقه شيء من أنواع العباد ،الرازق  وأنه هو الخالق ،-جل وعال-ويعترفون باهلل  ،إال هللا يعني كما  ة،وا 
رسول  وأن محمدا   ،ال إله إال هللان ن، بعض من ينتسب إلى اإلسالم تجده يقول: أشهد أيقع من بعض المسلمي
 :ننا نقول: إومع ذلك قد يقول ،وقد يزاول الشرك األكبر، وهو يدعي ،وقد يذبح لغير هللا ،هللا ويطوف على قبر

اليهود  ،هذا الذي ال يدعونهو  ،رسول هللا ا  بد مع ذلك أن يشهدوا أن محمد لكن ال ،له إال هللان ال إأشهد أ
وأنهم تبع  ،باعتبار أنهم أهل كتاب ،ال إله إال هللان والنصارى ال يدعون ذلك، يعني قد يدعون أنهم يشهدوا أ

ولذا يقرر  ،فال بد من هذا ،رسول هللا ا  لكن ال يمكن أن يدعوا أنهم يشهدون أن محمد ،لنبي ولرسول من الرسل



وينص على ما كفر  ، وال يحكم بإسالمه حتى يعترف يسلم وال يدخل في اإلسالمأهل العلم أن من كفر بشيء ال
ال يدخل في  :شخص يؤمن باهلل وبمالئكته وكتبه ورسوله وال يؤمن باليوم األخر نقول يعني لو وجد مثال   ،به

ركان، حكم وقل مثل هذا في بقية األ ،وال يصح منه اإليمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم األخر ،اإليمان
ومثل هذا جميع شرائع  ،حتى يتعرف بما جحدالدخول في اإلسالم ال يقبل منه  ،بكفره ألنه جحد وجوب الزكاة

فال بد من التنصيص على ما كان ينكره قدم الدعوة إلى  ،لم من الدين بالضرورةالدين التي يفكر جاحدها مما ع  
لو اعترف  دخل لو عمل ما عمل، اح يرجع بدون دخول مايعني الذي ليس معه مفت ،الشهادة ألنها هي المفتاح

الدهر ويقوم الليل ما  وصلى وصام صار صوام قوام يصوم ،رسول هللا ا  وامتنع أن يقول: ال إله أال هللا وأن محمد
شرط لقبول جميع األعمال،  -جل وعال-ألن القبول األعمال مترتب على اإليمان، فاإليمان باهلل  ينفعه هذا؛

 بذلك لك أطاعوا هم فإن ،أركانهذا قف بعد  :ثم بعد ذلك إذا فتح الباب ودخل قيل له ،هي المفتاحفهذه 
ينتقلون  ،نعم ،رسول هللا ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان إذا تجاوزوا المرتبة األولى بشهادة أ ،نعم مراتب ،فأخبرهم

 .وليلة يوم كل في صلوات خمس عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم بذلك لك أطاعوا هم فإنإلى المرحلة الثانية 
العمل المترتب صحته عليها بالدرجة الثانية  اعتقدوا حينئذ  أقروا واعترفوا وشهدوا و  ((بذلك لك أطاعوا هم فإن))

مفهوم هذا الكالم أنهم إذا لم يطيعوا  ،مفهومه أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ((فإن هم أطاعوا لك بذلك))الصالة 
، ترى المسألة فرض عليهم خمس صلوات  تخبرهم أن هللا قدإذا لم يطيعوا لك بذلك فال ،ك فال تخبرهملك بذل

إلى الركن قروا وأذعنوا بالشهادتين انتقل منطوق واضح أنهم إذا اعترفوا وشهدوا وأ ،خوان انتبهوادقيقة يا اإل
 :نقول ،لم يطيعوا لك بذلك فأخبرهم األصلن ك إإذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فإنهم أطاعوا لك بذل ،الثاني

أو ما في فرق بين الجملتين؟ في  ؟أو أخبرهم أن هللا لم يفترض عليهم ؟لم يطيعوا لك فال تخبرهمن فال تخبرهم؟ إ
فالمرحلة الثانية هي مجرد إخبار  ؟أو عمل بالمخبر به ،فرق بين المفهومين؟ هل المسألة مسألة مجرد إخبار

وعلى هذا إذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصالة أو غير مطالب؟  ،ة وافتراضها عليهمبوجوب الصال
هل مفهوم الجملة الثانية أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك  ،لكن مفهومها ،ألن مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح

فهوم الثاني واالحتمال الثاني أنهم إذا لم أو الم ،فال تخبرهم أن هللا افترض عليهم وأن كان هللا قد افترض عليهم
لماذا؟ ألنهم لم  ،لم يفرض عليهم خمس صلوات ؟يطيعوا لك بذلك فإن هللا لم يفترض عليهم خمس صلوات

 اعناالمتإذا كان  ال ما في فرق؟ الفرق بينهما أنهفرق بين المفهومين وا   ،شهادة في كل يوم وليلةاليطيعوا لك ب
الفتراض فهذا عمدة من يقول: بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، المفهوم الثاني أنهم عن مجرد اإلخبار عن ا

هذا سيان عاد يبقى فأخبرهم أو ال  ،رسول هللا فأخبرهم أو ال تخبرهم ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان إذا لم يشهدوا إ
أن وهذا فهم من ال يرى  ،صلوات هذا سيان عاد يبقى أن هللا لم يفترض عليهم لم يفرض عليهم خمس ،تخبرهم

نهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ولم االحتمال األول أ ؟ما الراجح من االحتمالين الكفار مخاطبون بفروع الشريعة،
ن كان هللا قد فرض عليه ،يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا ال تخبرهم ما في  ،لكن ال تخبرهم ،خمس صلوات موا 

ألن هذه أمور رتب بعضها  ؛لم يفرض عليهم -جل وعال-هللا  :أو نقول ،تخبرهم نعم؟ ال ،فائدة من أخبارهم
 ،هم لم يسلموافرض عليهم  -جل وعال-أو عرفوا هم أن هللا  ،ألنك لو أخبرتهم أن هللا فرض عليهم ؛على بعض

 ،قق وهو اإليمانوشرط قبول العمل غير متح ؟وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشرعية ؟لفائدة من علمهم بذلكا ما



 ا  والجمهور على أنهم مخاطبون خالف ،يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم
ال ما أنتم معيول بعضهم، أنتم معي يا اإلأو مخاطبون بالنواهي دون األوامر كما يق ،للحنفية الجمهور  ؟خوان وا 

َوَلْم َنُك ُنْطِعُم *  َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِ ينَ *  }َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ  رعن الكفا -جعل وعال-يستدلون بمثل قوله 
إلى آخر ذكروا فروع، الذي أدخلهم النار فروع والذين يقولون بأنهم غير  [( سورة المدثر22-22)] اْلِمْسِكيَن{

وهنا رتبت مطالبتهم بالصالة على  ؟كيف تتطلب شيء وشرطه غير موجود ،الشرط غير موجود :مخاطبين يقول
نعم ال  :والجمهور يقولون  دخولهم في اإلسالم، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يدخلوا في اإلسالم ال يطالبون بالصالة،

 ما معنى ؟ما الفائدة من تكليفهم بالفروع وال يؤمرون بقضائها إذا اسلموا، إذا   ،يطالبون بالصالة حال كفرهم
فهم يعذبون على ترك  ،ن الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك اإليمان: إجمهور يقولون لتكليفهم بالفروع؟ ا

وعلى ارتكاب ما  ،ترك سائر فرائض الدين علىو  ،وعلى ترك الحج ،وعلى ترك الزكاة ،وترك الصالة ،اإليمان
نا مأخذ القولين من عرف ؟نعم ؟لكن عرفنا مأخذ القولين من الحديث ،ألنهم مخاطبون  -جل وعال-حرم هللا 
كشف  ،هييعني كشف عل ،يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي نعم؟ بالمثال التقريبي شخص مريض ؟الحديث

هذا  ،فيه عدة أمراض ،جرون التحليالت الالزمة والفحوصات الكاملة فتبين فيه عدة أمراض، وأعليه األطباء
وفيه جرح يسير  ،وفيه التهاب بالحلق ،القولون في فيه جرح و  ،وفيه قرحة في المعدة ،بالكبدلطان سفيه المريض 

ال  الفي في أصبعه وا  أو حاولت تصرف له عالجات  ،يعني إذا عالجت الجرح الذي في رجله مثال   ،رجله وا 
إذا  ،أهم شيء نعالج هذا ها الحين :سرطان في الكبد، يعني األطباء يقولون  ، واآلن عندهلعالج المعدة مثال  

 ال ،ألنه إذا استمر السرطان في الكبد ما تعالج ؛ألن هذا أمور يرتب بعضها على بعض ..،الجناشفي هذا ع
كيف  ،لكن اآلن عندنا أمور يشترط بعضها شرط لبعض ،سيما إذا كان الذي ترتب عليه أذى له، مثال تقريبي

وكونه بها قبل أن يسلم،  هذا أنه يطالب خوان ليس القصد من: يا اإلنطالب شخص بالصالة وهو ما أسلم؟ نقول
ال يطالب به بعد إسالمه بقضائه ال يعني أنه يعذب عليه يوم القيامة كما يعذب ال يقبل منه إذا فعله حال كفره و 

يش؟ أنت وأنت ماشي إلى ا بأنه ال يخاطب بها ألنه لم يأت بشرطها لزم على هذا إعلى ترك اإليمان، ولو قلن
 :أنت تقول لهم ،وفي طريقك ناس ،هللا أكبر، أقيمت الصالة ،تسمع هللا أكبر وفي طريقك الصالة مقامة ،المسجد

ال  :إن قال لك : صل؟إيه قلت :قال لكو ل ئأنت متوض :أو تسأل كل واحد منهم ؟او ئتوض :صلوا وأال تقول
من وقف لم يتحقق شرطها، كما أن ن هم مطالبون بالصالة وا   إذا   ا،والوضوء شرط له ،الصالة ؟نعم ،توضأ قبل

ن في طريق الناس  ال وقت الصالة يطالب بالصالة وا  لم يتوضأ، يتوضأ من الزمها أن يتوضأ بجميع لوازمها، وا 
 ،ال إله إال هللان أشهد أ ،ال إله إال هللا مقتضى الحديث نسمعه يتشهدن أشهد أ :يلزم عليه أنه إذا عرفنا أنه قال

الوعنده أموال نسأل ،رسول هللا وأشهد أن محمدا   يا هللا هات الزكاة  :نعم أصلي قلنا :؟ إن قالال ه أنت تصلي وا 
ال تركناه لى قبول الصالة؟ ألن رتب قبول الزكاة عيقول بعدم كفر تارك الصالة، هل يسيما عند من  ال ،وا 

 أطاعوا لك ،يعني إن أطاعوا لك بالشهادة أخبرهم بالصالة ((هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم فإن)) السياق واحد
سيما الذي ال يقول بكفر تارك الصالة  بالصالة أخبرهم بالزكاة، كل واحد مرتب على الثاني، لكن هل يقول ال

ال يطالب بالزكاة، وعلى كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور أهل  ؟تب عليها الزكاةر هل ي



، وال ن كانوا ال يطالبون بها أثناء كفرهم، وا  مةوعرفنا أن الفائدة من ذلك الزيادة في عذابهم يوم القيا ،العلم
  يؤمرون بقضائها إذا أسلموا.

لصالة هي الركن الثاني من أركان فا ((خمس صلوات في كل يوم وليلة عليهم فرض قد هللا أن فأخبرهم))
شيء من والصحابة كانوا ال يرون  ،يكفروا بمجرد تركها ،وشأنها في الدين عظيم عند أهل التحقيق ،اإلسالم

العهد الذين بيننا وبينهم الصالة فمن ))يقول:  -عليه الصالة والسالم- األعمال تركه كفر إال الصالة، والنبي
في كل يوم وليلة، وجاء في المقصود أن الصالة شأنها عظيم، افترض عليهم خمس صلوات  ((تركها فقد كفر

ال يجب شيء من الصلوات غير ن يرى أنه ويستدل به م ال إال أن تطوع(())هل علي غيرها؟ قال: حديث 
 ((أن تطوعإال ال ))قال:  ؟قال لألعرابي لما قال له: هل علي غيرها -عليه الصالة والسالم- ألن النبي الخمس؛
فالوتر ليس  ،وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص، فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب أي صالة من الصلوات :ثم قال

زة ليست بواجبة بدليل هذا صالة الجنا ،صالة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث ،ديثبواجب بدليل هذا الح
 ،وغير ذلك من الصلوات ،صالة الكسوف مع األمر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديثآخره، إلى  الحديث

ال يمنع أن ، و ةيلأنها المقصود في اليوم والل :الصلوات يجيبون عن ذلك بأجوبة منها عن هذهوالذين يجيبون 
الكسوف عند وجود سببه وهكذا، وصالة الوتر يعني  ،فالعيد في السنة مرتين ،اليوم والليلةغير في يوجد صلوات 

هل يجب غير  ،مسائل مختلف فيها بين أهل العلم، المقصود أن هذه وال يمنع من الزيادة ،زيدت بعد هذا الحديث
  .ف في محلهكما هو معرو  ؟الخمس أو ال يجب غير الخمس

 -عليه الصالة والسالم- ثم ما زال النبي ،وأصل المشروعية لخمسين ((خمس صلوات في كل يوم وليلة))
  .واألجر أجر خمسين كما هو معروف في حديث اإلسراء ،حتى كتبهن خمس -جل وعال-يفاوض هللا 

 ،واعترفوا بوجوب الصلوات ،سول هللار  ا  وأن محمد ،ال إله إال هللان يعني شهدوا أ ((فإن هم أطاعوا لك بذلك))
  .هذه الصلوات اوأدو 

فدل على أنه  ،وهي الزكاة ((فقرائهم على فترد أغنيائهم من تؤخذ خبرهم أن هللا قد فرض عليهم صدقةفأ))
لمن فرق بين الزكاة  ا  يطلق على الزكاة صدقة، دل على أنه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة خالف

ألنها  ؛وسيمت الزكاة صدقة ،صدقة :والزكاة على المفروضة، هنا قال ،فحمل الصدقة على المندوبة ،والصدقة
نسان مستعد يشهد ويتكلم إ ،تبرهن على صدق إيمانه هاألن ؛على صدق إيمانه ،تبرهن على صدق دافعها

ليس بمستعد أن يخرج لكن  ،اليوم والليلة ألف ركعة بعض الناس، ومستعد يصلي في يعطيكم ما تبغون بلسانه، 
 -جل وعال-ومن رحمة هللا  ،وهذا من عظمة هذا الدين ،ق من ماله دل على صدقهففإذا عمل ببدنه وأن ا ،فلس

ن بعض الناس عنده استعداد : إومثل ما قلنا ،بدنية ومالية ومشتركة ،بهذه األمة أن جعل العبادات متنوعة
فجاءت الزكاة لتبرهن على أن هذا  ،استعداد أن ينفق شيء لكن ما عنده ،يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة

  ؟لما جاء عن هللا وعن رسوله أو يتبع هواء نفسه ا  وهواه تبع ،على مراده -جل وعال-بالفعل يتعبد هلل 
وبعضهم مستعد يصلي معك ما شئت من  ،وبعض الناس مستعد ينفق األموال الطائلة وال يصلي ركعتين

 ا  لكن ما يمتنع عن األكل والشرب، فتنوعت هذه العبادات لتكون برهان ،ت من األموالوينفق ما شئ ،الركعات
خرج من مالك يخرج ، اصل يصلي :قال له ،لما جاء عن هللا وعن رسوله ا  نه تبع، وأعلى صدق إيمان هذا العبد



واألكيال من هذا المؤمن الصحيح اقطع األميال  ،كف عن األكل والشرب يكف عن األكل والشرب ،من ماله
 هم فإن)) .فإذا جاء باألركان دل على أنه صادق الدين، صادق في ديانته ،أجل أداء فريضة الحج ويحج

ثالث أركان الدين  ،وهذه هي الزكاة المفروضة ((بأن هللا قد فرض عليهم صدقة مفأخبره بذلك لك أطاعوا
ل والك ،ولسعادة المجتمع ،لدفع حاجة المحتاج إنما شرعت الزكاةهي  ((فترد على فقرائهم ائهم،يتأخذ من أغن))

 ة، بعضير والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته والكل سعيد بهذه الشع سعيد، الغني سعيد بإنفاقه وجوده،
يعني  ،أحد ا صدورهم لافنفاق في سبيله يعيشون لذة في اإلنفاق ال يتصورهالناس بعض األغنياء الذين شرح هللا

وتجده حينما يكرم الضيف يطرب مبسوط وقد تكون ضيافته  ،جد أموره ليست يعني ميسورةبعض الناس ت
وبعض  ،سعادة ال يدركها إال من زاولها !وشرح هللا صدره للدين ،فكيف بمن أيسر هللا عليه ،بالقرض أو بالدين

إنما هي جزية أو أخت  الناس ممن لم يشرح هللا صدره لافنفاق في سبيله تجده يتبرم ويتذرع حتى قال قائلهم:
ينفقون  ،نسأل هللا السالمة والعافية، ومع ذلك تجده في أبواب أخرى ينفق ويصرف من دون قيد وال شرط ،الجزية

أو يبتلى  ،إما يبتلى بأوالد سفهاء يفرقون أمواله وهو ينظر ،وبعض الناس يبتلى ،ما تبقىة ذاهب ةاألموال ذاهب
وال يستطيع أن  ،له تذوب بين يديه كذوبان الثلجاومع ذلك تنتهي أمو  ،الواجبب ، ويبخلبزوجة ال ينتهي مطالبها

الكبار يعني قد  ر، شخص معروف من األثرياء الكبار،يقدم ال يؤخر، والحياة كلها دروس وعبر، دروس وعب
لشوارع ضيق ال يكاد يتصوره عاقل، من األثرياء الكبار تجده في ا ،ضيق على نفسه وعلى من واله هللا أمرهم

، مشكلة أو مقطعة وأحيانا   أحيانا   ويمشي حافيا   ،من أجل أن يطعم دوابه ؟يشا أدري إوهذا م ،شر، هذا قيلقط
لما توفي استلم  ا  وجزاء وفاق ،الماليين اتوعنده مئ ،من الطعام إال بقدر ما يقيم صلبه وال يركب وال يؤكل شيئا  

والواقع يشهد  ،واألمثلة على هذا كثيرة ،المسألة عبر ،عبر ،بدأ ،وخالل سنة سنتين وهو منتهي ،الورثة المال
 ،وما أخره هو مال وارثه ،هذا ماله ،وليس البن آدم من ماله إال ما قدمه ،فالعاقل يحرص على مصلحته ،هذاب

واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره  ،أن اثنين من الشباب جمعتهم إشارةومن القصص الواقعية 
هذا الذي على السيارة الرديئة أبوه بجنبه  ،ما تسوى ألف ،والثاني على سيارة ديهاتسن مديل قديم ،ن ألفمائتي

التفت صاحب الدهاتسن قال: ما شاء هللا ويش  ،والثاني كذلك أبوه غني لكن توفي ،الوالد من األغنياء الكبار
دروس وعبر  ،لي سمعت: هذا اليش يقول؟ قالمات أبو العيلة والشايب يسمع قال: و  : وهللا مات،قال ؟السيارة

وصرف ألسر  ،نفذ في حياته مساجد كثيرة ،بمسمع منه، فتغيرت حياته هذا الثري تغيرت حياته تغير جذري 
تغيرت حياته بهذه الكلمة، لكن أين هذا الرجل  ،وأيسر على أوالده ،كثيرة من الفقراء واألرامل واأليتام في حياته

ال موقف  ؟ن نصوص الكتاب والسنةوأمثال هذا الرجل م لكن إذا أراد هللا بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف وا 
فعلى اإلنسان أن ، وهللا المستعان، يعني موقف ما ينسى هذا ؟خوانى هذا، يعني تصورتم الموقف يا اإلما ينس

 ، ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة.يحرص على ما ينفعه
حال عليه الحول  وهو من ملك نصابا   ،والغني الذي تجب عليه الزكاة ((فترد على فقرائهم م))تأخذ من أغنياه
 وفيها سعادة، ال ،وفيها رحمة ،وفيها عدل ،تؤخذ من األغنياء فترد على الفقراء، فيها مساواة ،تجب عليه الزكاة

دير واالحترام من الفقير للغني والتق ،شك أن مثل هذا يبعث على التواصل والمودة والشفقة من الغني للفقير
  .عيش المجتمع اإلسالمي في ألفة ومودة وتراحم وتعاطفيف ،وهكذا



 :ن من يملك النصاب ال يجوز له أخذ الزكاة، ومنهم من يقولإويستدل بهذا من يقول:  ((ائهميتؤخذ من أغن))
ال ،من يملك نصاب يزكي هذا النصاب اآلن  ،ما هو متصور؟ نعم ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه، متصور وا 

ن ، فهل يتصور أن يكو وفريق آخذ ،فريق دافع ،ألنه جعل الناس فريقين ؛ائهم فترد في فقرائهميتؤخذ من أغن
ال الفقراء؟  ،ألنه جعلهم فريقين ؛في آن واحد أخذا   الشخص الواحد دافعا   تؤخذ من األغنياء وتعطى األغنياء وا 

ال فقير؟ نعمطيب الذي يأخذ منه  ،تعطى الفقراء ال غني ،غني ؟غني وا  طيب كم نصاب  ؟والذي يأخذ فقير وا 
، يعني بالريال العربي السعودي الفضة ستة يعني مائتا درهم ((ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)) ؟الفضة

يعني ستمائة ريال  ،من الورق ريال الريال العربي الفضة يسوى اثنى عشر  يعني افترض أن وخمسين ريال،
ريال؟ ما تكفيه نعم  مائة، لكن هل تكفيه ستيدفع خمسة عشر ريال زكاة ،الذي يملك ستمائة ريال يزكي ،نصاب

ويأخذ بقية كفايته، فيكون غني  ،مائة، فعطي زكاة هذا الستمائة وال في السنة يمكن وال ستة آالفما تكفيه ست
ال فقير هذا  نعم؟  ؟وا 
 ..طالب:.....

ما فقير آخذ ما في ثالث، ولذا ال يجوز لمن  ،ديث يقول: الناس إما غني دافعلكن الذي يستدل بظاهر الح ،إيه وا 
وعليه  ،ومطالب بها ،هذا عليه زكاة ،نعيم ما في ما :نعم، ومنهم من يقول ،تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة

  ؟نعم ،ويأخذ ما يكفيه ،مائةالست ب بتكميلها، فيدفع زكاة هذهوعليه أمور مطال ،نفقات
يعني  ،ويبقى أن النصاب بين الذهب والفضة متفاوت ،نظر كم النصاب في وقتهالمسألة تقديرية ي كل حالعلى 

مائة ؟ الغالب أربعكمب ، وثالثة أسباع الجنيه، والجنيهقد يكون نصاب الذهب عشرين مثقال إحدى عشر جنيه
عني إذا  في حدود خمسة آالف على ي ،مائة في إحدى عشرالنصاب أربع إذا   ،مائة ريالقل: أربع ؟ريال أو أقل

على كل  ،المسألة خالفية بين أهل العلم ؟وهل األصل الذهب أو الفضة ،والنصاب من الفضة ما سمعتم ،الذهب
أقل شيء في الشهر  ،وتحتاج في السنة مثال  إلى ثالثين ألف ،حال المسألة مفترضة في شخص عنده أسرة كبيرة

 ،نقول: عليك زكاة العشرة اآلالف مأتيين وخمسين ريال ،أو عشرة آالف وهذا يملك خمسة آالف ،خمسين ألف
؟ أنت ال تأخذ حتى تتصف بوصف الفقر الذي ال تدفع معه الزكاة ،ال ،ال :وخذ ما يكفيك من الزكاة أو نقول

ال ما هي بواضحة ،نفق ها إلي عندك ولما ينقطع أطلب زكاةا نعم؟ على القول بظاهر  ؟المسألة واضحة وا 
غني وفقير الدافع للزكاة غني، واآلخذ فقير، فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة  ،لحديث أنه ال يجمع بين وصفينا

دام عنده  ما ،فمعنى هذا أنه ال يجوز له أن يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا   ؟غني تجب عليه الزكاة وهو
إذا كانت الزكاة هذا المال الذي عنده  :يقول ومنهم من ،ال يجوز له أن يأخذ من الزكاة ،هنصاب ما يجوز يأخذ

، ومفهوم يدفع زكاة ما عنده ويأخذ ،وله أن يأخذ نفقة سنة من الزكاة ،ما يكفيه يوم أو يومين أو ثالثة أو عشرة
يجد بعض من لفقير من ال يجد شيئا  بخالف المسكين ، واال يحتاج معه إلى غيره الحديث فيمن يتصف بغنى

  .في حد المسكيناآلخذ الدافع  ،خذ داخل في حيز أو في حد المسكيندافع اآل، وهذا الكفايته
وبهذا  ،أهل البلد وفقرائهم ؟ائهم الضمير يعود على منيتأخذ من أغن ((ائهم فترد على فقرائهميتأخذ من أغن))

لبلد، وعلى هذا ال إنما تأخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء ا ،يستدل من ال يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخر



المسلمين فترد في أغنياء ائهم يعني يوالذين يقولون بجواز نقلها تأخذ من أغن ،من بلد إلى آخر يجوز نقل الزكاة
 فقراء المسلمين عموما  في أي بلد كانوا، نعم؟ 

 ،ظاهرة إذا وجد قريب محتاج مثال  في بلد آخر حاجته ،-هللا تعالىشاء إن -بأس  ال النقلهإذا وجد حاجة 
أشد حاجة في بلد أخر تنقل إلى هذا البلد لمسيس الحاجة.  وه إذا وجد من ،فالصدقة على القرابة صدقة وصلة

 ،هذا تحذير من أخذ الكرائم ((فإياك وكرائم أموالهم))احذر  ((هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم فإن))
والشرع الحكيم ال يراعي طرف على حساب  ،شرعت مواساة الزكاة ،ال ،أفضل ما في المال ،وهي نفائس األموال
 ،إنما هي مواساة بال شك ،لكن ليس المقصود منها اإلضرار باألغنياء ،شرعها مواساة للفقراء ،الطرف اآلخر أبدا  

والدافع أيضا  له  ،خذ له حق، فالفقير اآلخرال يالحظ طرف على حساب الطرف اآل فإذا شرعت لهذا فالشرع
  .اعاة الطرفين من مميزات هذه الشريعة المطهرةفمر  ،حق
تأتي إلى أفضل ما عند هذا الغني من األغنام  ،األموال النفائس المحببة لهم إلى قلوبهم ((فإياك وكرائم أموالهم))

ل ألن ديننا دين اعتدا ؛خذ من المتوسط ،ال ،ال ،من األموال وتترك له األوساط والرذيلة ،من اإلبل تشيله ،فتشيله
تصدق، ظلم وأشار إلى أن أخذ كرائم األموال ظلم من الساعي للم ،ثم بين السبب ((فإياك وكرام أموالهم))

 للمتصدق من قبل الساعي. 
ذا أخذت أراذل األموال ظلمت الفقير ،ألنك إذا أخذت كرائم األموال ظلمت الغني ((المظلوم دعوة واتق))  ،وا 

فالذي يأخذ  ،هللا العافية لنسأ ((حجاب هللا وبين بينها ليس فإنه ،مظلومفاتق دعوة ال))فأنت ظالم في الحالين 
وهو معرض نفسه لقبول الدعوة عليه، فعلى  ،للفقراء والذي يأخذ األردأ واألرذل ظالم ،الكرائم ظالم لصاحب المال

تقي دعوة المظلوم وبهذا ي ،وال يظلم الفقير ،فال يظلم المتصدق ،هذا يجب على الساعي أن يتحرى أوساط المال
أحيانا  تأتي جملة لها  ،وال مانع يمنعها ،ليس لها صارف يصرفها ،ألنها مقبولة ؛التي ليس بينها وبين هللا حجاب
يعني ال ارتباط  ،الجمل متعاطفة :ألنه قد يقول قائل ؛ومثال ذلك ما عندنا ،ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها

الَِّذي َجَعْلَناُه }ومستحق إلجابة الدعوة عليه  ،من تعدى ما ذكر فهو ظالم فيه إشارة إلى أن ،ال ،لبعضها ببعض
هذا البيت  [( سورة الحـج52)] ِللنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{

وهللا هذا  :نقول ؟في فرق بينهم ،الذي يأتي يؤدي فريضة ويرجع يعرابالعاكف المقيم فيه والبادي األ هيستوي في
هذا جالس بالحرم  ،بأي مكان صل األعرابي أنت ماجيت إال هذا الفرض اقم يا أيه ،من عمار المسجد الحرام

ي يصليريد الذي  والبادي، الطارئ  ممكن؟ ال هذا المكان يستوي فيه العاكف ،ليل نهار أحق منك بهذا المكان
يعني لو تقدم إلى المكان الذي خلف اإلمام هو أحق به، من هذا الذي سكان  ،ما في فرق  ،فرض واحد ويمشي

َوَمن ُيِرْد } هم فيه سواسية {الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء}ويصلي فيه السنوات الطوال  ،أربعة وعشرين ساعة ،فيه
مثل االرتباط الذي  هذا له ارتباط بالجملة التي قبله،و  [( سورة الحـج52)]َذاٍب َأِليٍم{ ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن عَ 

ال  :نقول ،أنا مقيم في الحرم ،أنا أحق به :ي على من يتقدمه إلى أي مكان يقولدفدل على أن الذي يعت ،عندنا
م ال يجوز، حجز األماكن ال ولذا فحجز األماكن في المسجد الحرا ،هذا إلحاد في الحرم ،هذا ظلم ،يا أخي
 ،ليس معنى أن كل إلحاد خروج من الدين ،لحاد في الحرم، إوفي هذا التشديد ،وداخل في هذا التحذير ،يجوز

أنه مجرد  ةلكن رتب عليه عقوبة عظيم حاد عن الطريق السوي،وهذا  ،اإللحاد الميل عن الطريق السوي  ،ال



كما أن  ،فدل على أن الجملتين بينهما ارتباط وثيق ،ذقه من عذاب أليمن ،الهم باإللحاد يرتب عليه هذه العقوبة
 نعم؟  ،الجملتين في الحديث بينهما هذا االرتباط

 طالب:.......
أما األماكن األخرى فالعقوبة  ،د الهم بهذا اإللحاد نذقه من عذاب أليماحليبقى أن مجرد الهم باإل ،أمره أخف

ومع األسف أنه يوجد ناس في ظنهم وعلى حد زعمهم أنه يبحثون عن األجور  ،، ال مجرد الهممرتبة على الفعل
ثم بعد ذلك يرتكب من  ،والصالة بمائة ألف صالة ،والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم

 ويتحصل بسببها ،وهناك أجراء يحجزون للناس األماكن األمور المحظورات ما يتمنى أنه جالس في بلده،
وأحيانا   ،في العشر األواخرالصحن  ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا األمر ينزل إلى ،الخالف والشقاق والنزاع
وتواعدوا بعد الصالة  ،وقبيل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان حصل ما حصل ،تصل إلى حد المضاربة

يعني ما استشعرنا نفس  ،يقة العبادةليخرجوا من الحرم يكملون، يا أخي األمر يعني إذا ما أدركنا حق ؛بعرفة
 ،أسهلهي صحيح  ،يعني المضاربة بالحرم حرام وبعرفة حالل ،بيطلعون من الحرم ،اربون بعرفةضبيت ،العبادة

}َوَمن ُيِرْد ِفيِه يقول:  -جل وعال-وهللا  ،لكن يبقى هل مثل هؤالء استشعروا حقيقة العبادة ،خارج الحرم أسهل
على كل حال اإلنسان ينتبه لمثل  ،وتحصل مثل هذه األمور [( سورة الحـج25)] ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{ ِبِإْلَحاٍد ِبُظْلمٍ 

رشاد غيره.  ،ويسعى في خالص نفسه ،هذا  وا 
ال ما  ،الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصالة والزكاة وبقي من األركان الصوم والحج، الصوم مفروض وا 

وبعث معاذ كان في السنة التاسعة أو  ،فرض الصيام في السنة الثانية ،لسنة الثانيةفرض في ا ؟نعم ؟فرض
ولم يذكر الحج على القول  ،الصيام مفروض، ما ذكر الصيام، فالعاشرة أو الثامنة على الخالف الذي ذكرناه

 ؛ادة والصالة والزكاةاكتفي باألركان الثالثة الشه ،بأنه فرض في السنة السادسة أو التاسعة على القول المرجح
فالذي تجود نفسه  ،والصالة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات ،بد منها ألن كلمة اإلسالم هي األصل، ال

بالصيام فيصوم شهر في السنة، وأيضا  المال جبل اإلنسان على  يشق عليه أن يأمرلن العبادة رغم تكررها هذه ب
فألن يجود بمثل  ؛يخرج المال ويعطيه الفقير محضلمال البالمال اا جاد فإذ ،جبل اإلنسان على محبته ،محبته

 نعم.  ،فإذا أذعن لألركان الثالثة أذعن للبقية ،الحج من باب أولى
ليس فيما دون )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي سعيد الخدري و 

 .((وال فيما دون خمسة أوسق صدقةخمس أواق صدقة، وال فيما دون خمس ذود صدقة، 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 

ليس فيما دون )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي سعيد الخدري 
 ،واألوقية أربعون درهما   ،س أواق صدقةمنصاب الفضة الورق ليس فيما دون خ ،نصاب ((خمس أواق صدقة

خمس  ذود   ،ذود   ليس فيما دون خمس  أو خمس   ((وال فيما دون خمس ذود صدقة))هم فنصاب الفضة مائتا د
ال خمس    ،يعني الذود هي الخمس ؟خمس   ؟نعم ؟أو خمس  ذود  باإلضافة أو بالقطع ذود   خمس   ؟نعم ؟ذود   وا 

ذا قلنا ،يعني الخمس هي الذود  ، نعم؟ ذود   خمس   :وا 
 ..طالب:....



ذا قلنايهخمس من األذواد فالذود، ف يطلع الذود واحد، الواحدة  ،خمس  ذود الذود هي الخمس :ا الصدقة، وا 
  .وعلى كل حال قيل بأن الذود يطلق على الواحد ،والخمس هي الذود

ومثل هذا في صدقة بهيمة  ،بد من اكتمال النصاب هذا دليل على أنه ال ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة))
  .ما يخرج من األرض النصاب في أيضا  األنعام فيها نصاب، و 

 ،ذود من اإلبل ما دونها ليس في مفهومه أن األربعة ليس فيها زكاة ((فيما دون خمسة أوسق صدقةوليس ))
خمسة األوسق مما يخرج من األرض ليس فيه وما دون  ،من الفضة ليس فيها زكاة دون الخمس األواق وما

لقول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء، والحنفية يعملون زكاة، والقول باشتراط النصاب قول الجمهور، ا
س وما فوقها وما دونها، يتناول يتناول الخم وهو نص عام ((فيما سقت السماء العشر))بالنصوص المطلقة 

من  (ما)ألن  ؛يتناول ما دون ذلك ،ستون صاعا   ، يتناول الوسق الواحديتناول األربعة األوسق ،خمسة األوسق
خص  : هذا نص عام، لكن الجمهور يقولون هيعني في قليله وكثير  ((فيما سقت السماء العشر))وم صيغ العم

فالشارع الحكيم  وهذا أيضا  من مالحظة الشرع المطهر للدافع، ،، فال بد من توافر النصاببمثل هذا الحديث
ن غيرهم فيأمرون بمثل حتى يبلغ حد معين يتميزون به ع ،وال يكلف الناس في كل شيء ،يالحظ حال الدافع

بعض الروايات عند  ،أنه شرط لوجوب الزكاة ، وهو أن النصاب معتبر،فالمرجح هو قول الجمهور ،هذا
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس )) :البخاري 

فيكون  ،، والوسق ستون صاعا  مجرد توضيحح بما هو يعني هو تصري ((فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة
 نعم.  ،والذي غلته دون الثالثمائة ال تجب عليه الزكاة ،النصاب ثالثمائة صاع

 ليس على المسلم في عبده))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .((إال زكاة الفطر في الرقيق))وفي لفظ:  ((وال فرسه صدقة

  :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 ليس على المسلم في عبده))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 
 .((وال فرسه صدقة

الفرس الذي يستعمل  هذا يدل على أنما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة، فالعبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة،
األثاث الذي  وقل مثل هذا البيت الذي يسكنه اإلنسان ليس فيه زكاة، السيارة التي يركبها، ،للحاجة ليس فيه زكاة

ألنه ليس بمال نام  ((وال فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده)) كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة يستعمله،
اة باعتباره عرض من يه الزكأو فرس يعده للتجارة تجب ف ،لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة ،معد للتجارة

زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج  "((إال زكاة الفطر في الرقيق)) :وفي لفظ" عروض التجارة
وهل تجب أصالة على  ،وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده كذلك عن رقيقه، فتجب فيه زكاة الفطر

إن -سيأتي هذا في باب زكاة الفطر  ؟هي تجب على الولي مباشرة الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها الولي أو
 .-شاء هللا تعالى
ألنهم عرض  ؛"في المملوكين للتجارة الزكاة"في صحيحه عن الزهري أنه قال:  -تعالى هللارحمه -ذكر البخاري 

 م.نع ،وتخرج عنه صدقة الفطر ،وقل مثل هذا في الفرس فيزكى زكاة التجارة ،من عروض التجارة



العجماء جبار، والبئر جبار، ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة و 
 الجبار: الهدر الذي ال شيء فيه، والعجماء: الدابة. ((والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس

 في الحديث الرابع:  -رحمه هللا تعالى-يقول 
العجماء  ((العجماء جبار))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا أن ر  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 ،تشبيه لها باألعاجم، الذين ال يتكلمون العربية ،عجماء ألنها ال تتكلم :وقيل لها ،فسرها المؤلف بأنها الدابة
مهم مثل فاعتبر كال ،وهذا الدابة التي ال تتكلم عجماء ،فاعتبر كالهم بغير العربية كعدمه، فهم عجم وأعاجم

تكون فائدته بالوضع، بالوضع العربي، وعلى  هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، عدمه، ولذا يعرفون الكالم بأنه
يعني مثل  ،دام ما يتكلمون بالعربية هذا كالم األعاجم ال يدخل في الكالم عند النحاة، فكأنهم ال يتكلمون ما

كالم بني آدم من الطيور المعلمة إذا كان  ا كالم غيرويدخل في هذ ،فهم أعاجم ..،ومثل ،أصوات الطيور
يعني بالقصد، فكل كالم  ،بالوضع :ومنهم من يفسر قولهم ،يعني باللغة العربية ،ويفيد بالوضع العربي ،مركب
النائم وال كالم الطيور وال ال يدخل في هذا كالم  ،فيدخل في هذا كالم األعاجم ،مقصود كالم عندهمو مفهوم 

لها باألعاجم الذين ال يتكلمون  ا  ألنها ال تتكلم تشبيه ؛الدابة عجماء لى كل حال هذا وجه تسميةغيره، وع
وما يعين على  ،، وبالمناسبة األعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالواكالمهم وجوده مثل عدمه وعلى هذا ،العربية

من  ، ال، لو كان الدين بالثريا لناله رجالجميعني مو بالمسألة تنقص لألعا ،فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلى
قبيلة  يستثنى مسلم من قشير، مولى من بخارى  ؟البخاري من وين ؟وأصحاب الكتب الستة ممن ،من فارس ؟وين

يبويه صاحب الكتاب في س ؟كلهم من بالد األعاجم، نعم ، ابن ماجه،الترمذي، النسائي ،ود، أبو دامن العرب
 ،على كل حال ليس المراد به تنقصهم ،أعجمي أهل العربية على اإلطالق ية، إمامم في العربالعربية إما

 -عليه الصالة والسالم- من نسل النبي ،فاإلنسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن، افترض أنه من الذرية الطاهرة
ال ما له قيمة؟ أو غير مسلم أو غير مستقيم قيمته ما يحس لكن ال يحسن شيئا   -وما يقربه إلى هللا  ،نله قيمة وا 

من  ،من الفقهاء ،في شروحها ،مؤلفين في السنة من األعاجمالأكثر  ،، فأكثر المفسرين من األعاجم-جل وعال
وبحث  ،يقال مثل هذا الكالم فعندما ،في اللسان العربي أكثرهم أعاجم ،عربيةالمن األدباء في علوم  ،المؤرخين
  .أبدا   ،بعينه ا  قص أحدتالمسألة ال يعني أنك تنأصل 

جاء من حديث  ،مع عدم التفريط ،فال ضمان في متلفهافيه، الهدر الذي ال شيء  جباروال ((العجماء جبار))
 -صلى هللا عليه وسلم-البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا  فأفسدت فيه، فقضى رسول هللا 

نعم أنت بالنهار صاحب حائط احفظ  ،هلهاية بالليل على أ حفظ الماشو  ،أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها
لكن بالليل على صحاب الماشية أن يحفظ  ما..، لو دخلت دابة وأكلت وخبرت، جبار ءوالعجمايا أخي، حائطك 

إذا  ،ال ،ويرسل دوابه في أموال الناس ،ماشيته، وليس معنى هذا أن اإلنسان بالنهار يتحين الفرص والغفالت
ن العجماء جبار اترك مواشيك في الخطوط الطويلة : إهل نقول ،منه في الخطوط ، وهذا يعانىسهاتصرفت بنف
 ،وبذلك جميع األسباب في حفظها ،وحفظك لها ،حرصك عليها عيعني إذا تصرفت بنفسها م ،ال ؟لتهلك الناس

 .هدر ،وتفلتت من غير علمك جبار



وهي ليست في طريق المسلمين  ،في بئرك وتردىواحد جاء طريق المسلمين إذا لم تضعها في  ((والبئر جبار))
 ،لبئر جبار، لكن لو جاء واحد وحفر بئر في طريق المسلمين، ال تضمن شيء، اهدر ،ما عليك منه، جبار
وجاء واحد ووطأ على  ،أو التراب ،وذر عليها شيء من الرمل ،وضع عليها لوح ابلكاش ،وغطاها بغطاء خفيف

نسأل هللا -هذا قاصد  ،للناس كل من جاء حبالةالبئر جبار؟ يصير  :نقول ،وماتس به انخفهذا األبالكاش و 
  ، هذا يضمن.هذا ليس بجبار ،، ال-السالمة والعافية

 ،في األرض ا  ما يوجد مدفون :الركاز ((وفي الركاز الخمس)) فالذي يتلف فيه وبسببه هدر(( والمعدن جبار))
لكن  ،ال يملكه مسلم ،من دفن الجاهلية، عليه عالمة من عالمة الجاهليةويتشرط جمع من أهل العلم أن يكون 

إن كان عليه ملك إسالمي فهذا فئ يدخل في بيت المال، أما إذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه 
  األخماس.وله أربعة  ،وزكاته خمسه

ذ فهل يملكه بملكه األرض أو يكون لمن  اشترى شخصا  أرضا  فعمل بها وجد فيها ركاز اوفي الركاز الخمس وا 
 قبله أو لمن باع للذي باع عليه؟ نعم؟ 

 طالب:......
أنا وهللا ما اشتريت  :كون اإلنسان يقول ،مسألة الورع مسألة معروفة عند أهل العلمنعم إذا كان جاهلي فهو له، 

ترى أرضا  من شخص فوجد وفيها قصة يذكرها أهل العلم من أن شخص اش ،هذا مسألة معروفة ،إال األرض
أنا بعتك األرض بما  :فقال له صاحبه ،ما اشتريت الركاز ،أنا اشتريت األرض :وقال ،فيها فذهب إلى صاحبها

ال هاذوال على وجوههم،  وهذان في اصطالح الناس اليوم من أهل التغفيل ،فيها هللا  ؟المال يتركه أحدمغفلين، وا 
وهذا ليس لي، والذي باع األرض يقول: أنا بعت  ،أنا اشتريت األرض فقط :الذي اشترى األرض يقول ،المستعان

الناس في  ؟!عاد مثل هذه تحتاج إلى خصومة ،فاختصموا عند القاضي ،لي عالقة أنا ما ،األرض بما فيها
 كل واحد يقول: ال وهللا ،فما رضوا نقسمه بينهم ،زماننا يتخاصمون في مثل هذا؟ فأراد القاضي أن يصلح بينهم

ك من ل فقال ألحدهما: هل ،وذلك يقول: وأنا بعت األرض ،أنا اشتريت األرض ،لي عالقة أنا ماني بالزم ما
  .نزوج الولد والبنت من هذا المال وينتهي اإلشكال :قال ،قال: نعم ؟ك من بنتل هل :لثاني، وقال لنعم :قال ؟ولد

 أعلم.وهللا 
 .ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننب عبده ورسوله وصلى هللا وسلم وبارك على


